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A nacionalizmus
kihívásai
A többsé$.i-kisebbségi konfliktus példája
Romániaban és Szlovákiában

A kelet-nyugati konfliktus befejezése óta világunkban két kűlön

böző irányzat fejti ki ellentétes hatását. Egyrészt övezetek nőnek

össze, távolságok zsugorodnak össze, azonos időben értesülünk a
kontinensen végbemenő eseményekről.Másrészt egyre nő a szakadék
a szegény és gazdag területek között, a növekvő mobilitásból és kom
munikációból a világ lakosságának csak kis töredéke tud hasznot húz
ni. Etnikai, nemzeti, vallási, kulturális és területi csoportok hangsú
lyozzák sajátosságaikat. Elhatárolják magukat egymástól.

A globalizációnak és a széttöredezésnek ez az ellentéte hatja át
világunk politikai rendjét. Az elmúlt százhúsz évben világmére
tekben valósult meg a nemzeti államok eszméje. A szuveneritási
elv összekapcsolódása a népek önrendelkezési jogával az etnikai
lag homogén nemzeti állam eszményképében veszélyt jelent az
összes etnikailag nem homogén államalakulat számára.

Az utóbbi tíz évben lezajlott mintegy száz háború felére jellemző,

hogy az összetűzés különböző etnikai csoportok között az általuk
lakott terület nemzetállami szervezetéért folyt. Ha más etnopolitikai
összetűzéseket is ide számítunk, a legszélesebb értelemben vett etni
citás jelentős szerepet játszik a háborúk kétharmadában.

Az etnopolitikai konfliktusok sajátosságai

A szlovákiai és a
romániai magyar

kisebbség

Miért terheli az etnikai sajátosságokat ennyi konfliktus? Hogyan
lehet rájuk megoldást találni? Ezekre a kérdésekre két kiválasztott
példa elemzésével szeretnénk válasz adni: a magyar kisebbségek
helyzetét vizsgálom Romániában és Szlovákiában. A közös törté
nelmi tapasztalatok (az "etnikai emlékezet"), mítoszok és vallási
meggyőződésekkulcsszerepet játszanak egy meghatározott etnikai
identitás kialakulásában, a legtöbb esetben ehhez közös nyelv, sa
játos életmód és kultúra is társul. Mégsem e jegyeken mint olyano
kon alapul az etnikai azonosság, hanem inkább annak észlelésén,
hogy e jegyek különböznek más csoportok sajátosságaitól.

E közös észlelést főleg két tényező befolyásolja: egyrészt a kő

zös negatív diszkrimináció tapasztalata (esetleg olyan privilégiu
mok közös tapasztalata, amelyeket hirtelen megkérdőjeleztek);
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Etnikai sorsközösség

Többségi és
kisebbségi ellentét

másrészt az etnikai kérdés célzatos bevonása a politikába a min
denkori elit által.

Három pontban szeretném összefoglalni azokat az okokat, amelyek
az etnikai illetve etnopolitikai konfliktusok megoldását nehezítik.

1) Az első abból a tényből adódik, hogy hosszú történelmi folya
mat során mind szubjektív, mind objektív tényezők hatására sorsközös
ségek alakulnak ki. Ebben a folyamatban két szint különböztethe
tő meg: a legtöbbször nyíltan kifejeződő politikai követelések és
érdekek szintje, és egy inkább rejtett, mélyebben fekvő, kollektív,
gyakran negatív közösségi tapasztalat. Pontosan ez a második, a
kollektív negatív tapasztalatok szintje játszik fontos szerepet az
etnikai konfliktusokban. Ezekhez gyakran társulnak egyéb tragi
kus történelmi tapasztalatok, amelyek átörökítésével a következő

generációk is súlyos kollektív sérüléseket hordoznak, s ez az "et
nikai sorsközösségek" kollektív identitásának részévé válhat.

Az "etnikai sorsközösségek" kollektív tudata nem ritkán hor
doz sérüléseket. Sok román és szlovák az évszázadokig tartó
magyar fennhatóság következtében történelmileg és pszicho-szo
ciálisan mélyen gyökerező félelmeket és veszélyérzeteket őriz,

akárcsak a magyar kisebbségek a Trianon után újonnan alakult
kelet-közép-európai nemzetállamokban, valamint a román és
csehszlovák szocialista rezsimek alatt.

A sok etnikai feszültség legfontosabb következménye, hogya
folyamatos konfliktuskezelés csak akkor lehet sikeres, ha mindkét
szintet figyelembe veszik. Az állami diplomácia rendszerint csak
a politikai szintre korlátozódik, figyelmen kívül hagyja a történel
mi és pszicho-szociális dimenziókat. Ez gyakorlatilag azt jelenti,
hogy etnikai konfliktusoknál az úgynevezett "kapcsolatok szintje"
legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint a "ügyeké".

2) Az etnikai konfliktusok további jellemzője, hogy aszimetriku
sak: a konfliktusok legnagyobb része többségi-kisebbségi ellentét.
Ezért a demokratikus konfliktusszabályozás hagyományos formái
itt kevésbé alkalmazhatók. Olyan országban, ahol a többségi cso
port a népesség hatvan százalékát, a kisebbségi csoport a negy
ven százalékát teszi ki, csupán a többségi demokrácia mechaniz
musa nem elégséges. A választási rendszer és a politikai képvise
let szabályai szerint a kisebbséget szabályosan, "demokratikusan"
le lehet szavazni. Emögött mai államaink alapvető problémája áll.
A "nemzet feltalálása" (Anderson) következtében ugyanis minden
nagyobb etnikai csoport arra törekszik, hogy magát saját terület
tel rendelkező "nemzetként" határozza meg. Hogyan sikerülhet
ez olyan világban, amelyben a lakható területet a 190 nemzetál
lam majdnem felosztotta egymás közőtt, ezenkívül azonban léte
zik még legalább 170 további "saját" állam nélküli etnikai cso
port, amely követeli az autonómiát és a politikai önrendelkezést?

A román-magyar és szlovák-magyar konfliktus még más bo
nyodalmat is von maga után. A Magyar Köztársaság egyfajta vé-
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A konfliktus
kiterjedésének veszélye

delmet jelent a szomszédos országokban élő magyar kisebbségek
számára, amely persze nem feltétlenül egyezik meg a kisebbségek
érdekeivel, de a román és szlovák többség szempon ljából bizo
nyos "többletveszélyt" jelent.

Az etnikai asszimetria tényéből sokféle következtetés vonható
le. Mennyiben segíthet az ellentétek kiegyenlítése, azaz a vesztes
oldal "lefegyverzése"? Az államok jelenlegi rendszerében a hátrá
nyos helyzetű csoportok csak akkor békíthetők ki, ha az államok
készek átfogó alkotmánypolitikai reformra. A címszavak így
hangzanának: kisebbségi jogok, föderalizmus, a hatalom megosz
tása a nemzetiségek között.

3) Az etnopolitikai konfliktusok harmadik jellemzője az eszka
láció veszélye. Ennek legismertebb módja az erőszakkal való fe
nyegetőzés. Mindkét fél azt reméli, hogy a másik enged. Valójá
ban azonban legtöbbször ennek az ellenkezőjét érik el. Friedrich
Glasl osztrák konfliktuskutató ezt "fékkel való gyorsítás"-nak ne
vezi.

A konfliktus kiterjedéséhez vezethet az is, ha egyes csoportok
saját belső feszültségeiket és nehézségeiket kivetítik az ellenfélre.
Az erőszak alkalmazásával olyan ördögi spirálmozgás veszi kez
detét, melyből egyre nehezebb kilépni, s fennáll a veszély, hogya
konfliktus mélyen befészkeli magát a társadalmi és politikai szer
kezetbe, valamint a szembenálló felek kulturális magatartásfor
máiba. Felmerül tehát a kérdés, nincsenek-e az etnikai identitás
fejlesztésének olyan lehetöségei, amelyek nem versenyen alapul
nak, hanem elismerik és tisztelik mások identitását is. Végezetül
szükség van egy harmadik fél bevonására, aki közvetít, ha a vi
tatkozó felek már nem találnak kiutat.

A többségi-kisebbségi konfliktusok Romániában és Szlovákiában

Mind Romániában, mind Szlovákiában a konfliktus egy meghatá
rozott területre, Erdélyre illetve Dél-Szlovákiára vonatkozik. E te
rületeken évszázadok óta különböző etnikai csoportok éltek egy
más mellett. Együttélésüket különböző államformák alakították. A
mai román és szlovák elitben, mint említettem, az Osztrák-Magyar
Monarchiához való tartozás, amellyel együttjárt a nemzetiségi el
nyomás, maradandó nyomokat hagyott.

Az I. világháború végén alapvetően megváltozott a politikai
helyzet. Ettől kezdve a magyar kisebbségek váltak az elűzés, átte
lepítés és a hiányos kisebbségvédelmi rendelkezések áldozataivá.
A II. világháború ilyen jellegű eseményei mindmáig feldolgozatla
nok, beleértve azt az időszakot is, amikor a náci Németország ve
zetésével ismét megváltoztak a határok.

A háború utáni kommunista államokban a szovjet nemzetiségi
politikára támaszkodva a magyar kisebbségek több kollektív jogát
elismerték, amely elsősorban nyelvi kultúrájuk megtartását segí-
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Az államrend és
alkotmány

tette. Romániában Ceausescu hatalomra kerülésével, Csehszlovákiá
ban pedig a "prágai tavaszt" követő "normalizáció"-val azonban
rosszabbodott a kisebbségek helyzete. Kűlönösen drasztikussá vált a
helyzet Romániában: az önálló iparosítás és a Szovjetunióval kialakult
konfliktus oda vezetett, hogy a kommunista párt egyre inkább nem
zeti küldetéstudattal igazolta vezető szerepét. A kisebbségek jogait
korlátozták, illetve adminisztratíve megszüntették, rendszeres áttelepí
tésekkel megváltoztatták egyes térségek etnikai összetételét, megnehe
zítették az anyanyelv használatát, a kultúra és a sajtó tevékenységét,
csökkentették a kapcsolattartás lehetőségét a külföld del.

A forradalmak és az 1989-es összeomlások az általános demok
ratizálódás nyomán a magyar kisebbségek újfajta és önálló érdek
képviseletét hozták létre (Romániában a Romániai Magyarok
Demokratikus Szövetségét, Szlovákiában a több pártot tömörítő

Magyar Koalíciót).
A nemzetiségi kérdés azonban továbbra is aktuális, mivel

mindkét országban kifejezetten nacionalista beállítottságú politi
kai erők hatnak a kormánypolitikára.

A kisebbség domográfiai helyzete mindkét országban hasonló.
1992-ben Romániának 22,8 millió lakosa volt, amelyből 1,6 millió ma
gyar, azaz a lakosság 7,1 százaléka. (Egyházi becslés szerint ez a szám
magasabb, mintegy kétmillió). Erdélyben a magyarság aránya húsz
százalék; Hargita és Kovászna megyében a lakosság többségét alkot
ják. Szlovákiában 1991-ben 5,2 millió volt a lakosság száma, a magya
roké 570.000, ami a lakosság 10,8 százaléka. A magyar kisebbség túl
nyomó része viszonylag egységes területén él, ahol többséget alkot.

A továbbiakban a romániai helyzet alapján szeretném az alap
vető konfliktust hat vitapontban összefoglalni. Szlovákiával csak
akkor foglalkozom, ha ott a helyzet egyértelműen más.

1) Az 1918/19-ben létrejött nagyromán birodalomra támasz
kodva, a francia példa szerint az 1991-es alkotmány Romániát
mint egységes és oszthatatlan nemzetállamot határozza meg (1.
cikk). Ebben csupán a "román nép" szerepel államalkotóként (2.
cikk). A nemzeti szuverenitás a román népé..." (4. cikk). Az állam
alapját a román nép egysége képezi...", és csak a románt ismerik
el mint egyetlen hivatalos nyelvet. (13.cikk). A 6. cikkelyben elis
merik ugyan a "nemzeti kisebbségeket", és "etnikai, kulturális,
nyelvi és vallási identitásuk őrzését, fejlesztését és megnyilvánu
lását" az állam védelme alá helyezik Ugyanakkor hangsúlyoz
zák, hogy javukra semmi olyan intézkedés nem történhet, ami
más román állampolgárt jogaiban vagyegyenjogúságának követe
lésében diszkrimálna. Ez a "pozitív diszkrimináció" tilalmaként
értelmezhető, mindenesetre ellentmond a magyar oldal kollektív
kisebbségvédelmi törekvéseinek

A magyar érdekképviselet, az RMDSZ ezzel szemben 1993-ban
egy kisebbségi törvénytervezetben fejtette ki felfogását az alkot
mányról. A nemzeti kisebbségeket "államalkotó közösségként" te-
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kintik a román többségi nemzettel együtt (2. cikk). Egyidejűleg

követelik, hogy a nemzeti kisebbségeket mint "autonóm közös
ségeket" és "politikai alanyokat" ismerjék el, amelyeknek "belső

önrendelkezésük" alapján joguk van a "személyes autonomiára,
valamint a helyi önkormányzatra és területi autonómiára (2, 6.
cikk).

A magyarok szerint a román alkotmány másodosztályú állampol
gároknak tekinti őket. A több évtizedes elnyomás után végre itt az
idő, hogy legalább néhány kollektív jog megillesse őket, olyanok,
amelyeket mint évszázados rendi nemzet Erdélyben birtokoltak. Ezt
a törekvést úgy tekintik, mint annak az átfogó programnak az integ
ráns részét, amely Romániában a demokratikus, jogállami és piac
gazdasági viszonyok megteremtésére irányul. Ezt igazolja az az
ajánlás, amelyet az Európatanács 1993-ban készített. A román kor
mány és az ellenzéki pártok egy része a magyarok követeléseit nem
tartja összeegyeztethetőnek az alkotmánnyal, és föllebbezésüket az
európai intézményekhez illojális lépésnek bélyegezte. A nacionalista
pártok egyenesen alkotmányellenesnek tartják e követeléseket, és
elegendő oknak arr';l, hogy a magyar érdekképviseletet betiltsák. A
román oldal ezenkívül arra is tud hivatkozni, hogy összeurópai
szinten eddig még nem született konszenzus a kollektív kisebbségi
jogokról, és a kisebbség védelmének szabványai egyes nyugat-euró
pai országokban is hagynak kivánnivalókat maguk után.

Szlovákiában az alkotmánypolitikai alapok lényegében azono
sak. Az 1992/93-as szlovák alkotmány praeambulumában a szlo
vák nép az egyedüli alkotmányozó, és a kisebbségi védelemről

szóló cikkelyekben (33, 34.) előírja más polgárok diszkriminálásá
nak tilalmát. Eltérően a romántól a szlovák alkotmány a nemzeti
kisebbségeket megemlíti, de csak mint az alkotmány "elfogadóit"
(preambulum). A magyar kisebbségek követelései arra irányul
nak, hogy alkotmányjogilag felértékelődjenek "partner-nemzetté".
Ezenkívül kisebbségi önkormányzatot javasolnak az általuk lakott
"etnikai régióban", amely azonban kölcsönös jogokat biztosít az
ott keletkező szlovák kisebbségnek.

Iskolarendszer 2) Feltehetőleg a legfőbb gyakorlati követelmény magyar rész-
ről az önálló és saját igazgatású képzési rendszer szavatolása az
óvodától az egyetemig, amely minden tárgyban garantálja az
anyanyelvi oktatást (kivéve természetesen a román illetve szlovák
vagy más nyelv oktatását). Kritizálják a meglévő magyar nyelvű

iskolák és oktatási ágazatok hátrányos megkülönböztetését, vala
mint saját egyetemeik illetve fakultásaik hiányát. A romániai ma
gyarok provokációnak tartják a legújabban megszavazott oktatási
törvényt, amely szerint az alkotmányban biztosított jog az anya
nyelvi oktatásra nem vonatkozik a román történelemre és föld
rajzra a gimnáziumokban és szakiskolákon. Ezeket - akárcsak a
technikai szaktárgyakat - csak románul lehet oktatni. Szlovákiá
ban a magyarok azért érzik fenyegetve magukat, mert a kormány
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Egyházi iskolák, a
kisebbségek egyházi

önállóságának
erősítése

Az identitás
szimbólumai

Az önkormányzat
reformja és

decentralizálása

A kapcsolatok
törvényesítése a

Magyar Köztársasággal

egy "alternatív képzési rendszer" bevezetésével a magyarok lakta
területeken kérdésessé teszi a képzéskínálat önállóságát.

3) A magyarok önálló anyanyelvi iskolarendszerét segíti az
egyházi iskolák életrekeltése. amely szemben áll az egységes, álla
milag ellenőrzött oktatási rendszerrel. Még vitatottabb a kommu
nista rezsim által elkobzott egyházi tulajdonok visszaadása. Mint
a hasonló konfliktusok Kelet-Európa más átalakuló társadal
maiban mutatják, ez a kérdés nemcsak azért vált ki viharos vitá
kat, mert óriási vagyonról van szó, hanem mert ezek a kisebbsé
gek vallási-etnikai identitásának szimbólumai is.

4) Az etnikai identitás, hovatartozás és elismerés összes szim
bólurna általában heves érzelmeket vált ki mindkét félből. Ide tar
tozik a nevek írásmódjának, a nemzeti zászlóknak, a címernek és
a himnusznak stb. a kérdése. A román parlament 1994-ben új pa
ragrafust fűzött a büntetőtörvénykönyvhöz. Eszerint külföldi
zászló felmutatása vagy külföldi himnusz éneklése büntetendő 
ez az intézkedés a gyakorlatban csak a magyar szimbólumokat
sújtja, Mind Romániában, mind Szlovákiában megoldatlan a
többnyelvű helységnévtáblák problémája.

5) A közigazgatás decentralizálása. beleértve a saját pénzügyi
fennhatóságot is területi és kommunális szinten általános vitaté
ma az átalakuló társadalmakban. Érthető okokból a kisebbségi
képviselők állnak a reformtörekvések élén. Arányos részvételt kö
vetelnek minden közigazgatási pozícióban, legalábbis azokban,
ahol közvetlenül érintettek. A magyarok helyi képviselői már
mindkét országban gyakorlati lépéseket tettek, hogy egymásközti
kooperációjukat intézményesen is biztosítsák. A kormány számá
ra ez a "etnikai alapú területi autonómia veszélyes utópiájára uta
ló vészjel" (Vacaroiu miniszterelnök 1995 januárjában). Szlovákiá
ban ezenkívül a kormánynak olyan tervei okoznak nyug
talanságot, hogy a közigazgatási kerületeket újraszervezik, hogy
csökkentsék a magyar népesség részarányát.

6) Magyar szemszögből a kapcsolatok törvényesítése a Magyar
Köztársasággal a kulturális identitás biztosításának alapeleme. Ezért
követelik a Magyarországon szerzett diplomák elismerését, és azt,
hogy a magyar intézményeket a szomszédos országból adómente
sen lehessen finanszírozni. Sok romániai és szlovákiai politikai kép
viselő számára ez rémisztő követelés. mivel megnövelné annak ve
szélyét, hogy megerősödik az állam az államban. Ezzel szemben a
romániai magyarok hivatkozhatnak arra, hogy ez a külföldi romá
nokra vonatkoztatva még az alkotmányban is helyet kapott (7.cikk).

Konfliktusfeldolgozási stratégiák az állami és társadalmi világban

A konfliktusok megoldása érdekében is különbséget kell tennünk
az állam és a társadalom között. A történelmileg és pszicho-szociá
lisan mélyen gyökerező etnopolitikai konfliktusok legtöbbször ál-
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A politikai struktúra
megváltoztatása

lamokon belül zajlanak le, rendezésükre azonban az állam egyma
gában képtelen. Szükség van a társadalomra, a gazdasági vállal
kozásokra, a médiabirodalmakra, a hivatalos érdekszövetségre, a
politikai nyomást gyakorló csoportokra stb., hiszen mindezek jelen
tősen befolyásolják az etnopolitikai konfliktusok kifejlődését.

A konfliktusok vagy tágasabb, vagy szűkebb horizonton mo
zognak. Makroszintűnek tekintünk minden olyan kezdeménye
zést, amely tudatosan a társadalom struktúráját célozza meg. A
mikroszintűek ezzel szemben időben behatároltak.

Szembetűnő, hogy az egymással küzdő pártok majdnem kizá
rólag az állami szférában mozognak. A magyar oldal célja a mak
ropolitikai struktúra megváltoztatásának elérése, a román és szlo
vák oldal viszont minden esetben csak mikro-alkalmazkodásokra
kész. A kormányok a többségi helyzetből adódó erőpozícióból

tárgyalnak, ezért érthetetlen, hogy időnként kifejezetten védekező

magatartást tanúsítanak, és szélsőséges csoportjaik alkalmanként
érzelmi kitörésekre ragadtatják magukat. Ez könnyen ellenük for
dítható.

A vitás kérdések megítélésében kulcsfontosságú szerepet ját
szik néhány fontos nyugati kormány és multilaterális euroatlanti
struktúra. A magyar fél mindenekelőtt a kisebbség-védelem meg
erősítését célzó multilaterális törekvéseket tudja mozgósítani, még
ha sok ide vonatkozó határozatnak csak ajánlás jellege van is. In
tézményes kifejeződést nyert ez a politika az EBESZ-tagországok
"stabilizációs egyezségében" 1995 márciusában. Az egyezmény
aláírásának előterében a Magyarország és Szlovákia, valamint a
Magyarország és Románia közötti kétoldalú szerződéssel kapcso
latos viharos összetűzés állt. Az első esetben tényleges megálla
podás született, a második esetben viszont a kísérletek zátonyra
futottak. Az érdekek kiegyenIítésének eredeti modellje nem jött
létre azzal, hogy Magyarország újra elismerte a háború utáni ha
tárokat, és hogy a kisebbség hatékonyabb védelmét a 1201. euró
patanácsi ajánlás alapján próbálták biztosítani. Mindkét oldalon
megfogalmazódtak félelmek, hogy "rossz üzletet" kötöttek. Ehhez
járult még, hogy a magyar kisebbségi képviseletek kifogásolták,
hogy a megállapodást a fejük fölött tárgyalták.

Hol vannak azok a lehetőségek és fórumok, ahol a kapcsolat
elmélyülhet Magyarország, Románia és Szlovákia között?

Mindkét oldalon léteznek történelmileg és pszichoszociálisan
mélyen gyökerező félelmek és veszélyérzetek. Sok románban és
szlovákban felrémlik a vízió, hogyamagyarok ügyes és a Nyu
gattal szövetkező politikájukkal a területi és nemterületi autonó
mia alapján hosszú távon nyélbe ütik titkos elszakadási tervüket,
és fordítva, sok magyar érzi úgy, hogy érdekeit nem képviseli a
Nyugat, és további közösségi jogok nélkül hatalmas asszimilációs
nyomásnak van kitéve.
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Ezek a félelmek ritkán kapnak szót a belpolitikailag elismert és
nemzetközileg legitim fórumokon. Elszigetelten megjelennek
mindkét oldal médiumaiban. különösen pedig szélsőséges politi
kusok állásfoglalásaiban. Pedig tartós megbékélés a vitatkozó fe
lek között csak akkor lehetséges, ha identitáskülönbségeik köl
csönös elismerésének alapján új alkotmányos megállapodáshoz
jutnak el. Ez az egyezség nem azzal érhető el, hogy vitatkoznak a
csoportjogok legitimitásán. Csak akkor sikerül, ha mindkét oldal
feldolgozza kapcsolatait, kölcsönös sérelmeit, torzulásait. veszély
érzetét és félelmeit.

Röviden összefoglalva: A kisebbségvédelem lényeges javulása
nem képzelhető el a kisebbség és többség közötti kapcsolat javu
lása nélkül.

Ebben fontos feladatuk van a társadalom szereplőinek, különö
sen az érintett egyházaknak és vallási közösségeknek. Az etnopo
litikai konfliktusok kezelésének hatékony módszereit szeretném
három pontban összefoglalni.

1) A mélyen gyökerező konfliktusokat akkor lehet sikeresen
kezelni, ha kezdettől a konfliktus átalakítására törekszünk. Ez
nem zárja ki a rövid határidejű beavatkozásokat. Azonban meg
követeli, hogy ezeket is a hosszútávú hatás szempontjából érté
keljék. Jugoszlávia széthullása elrettentő példa arra, hogya kizá
rólag rövid határidőre tervezett konfliktusmegoldásnak milyen
megsemmisítőek a hosszútávú hatásai. Az állami vagy politikai
vezetés kizárólagos felelősségénekhelyébe "független szövetsége
ket" kell léptetni, akik lehetőleg sok különböző szereplőt tudnak
mozgósítani.

2) A szubjektív és objektív elemek összekapcsolódása a legtöbb
etnopolitikai konfliktusban kettős stratégiát követel a konfliktus
kezelésében. A társadalmi élet cselekvőitől elsősorban azt követe
li, hogy új fórumokat, formákat és eljárásokat találjanak, amelyek
segítségével a történelmi és pszichoszociális mélydimenziók, vala
mint az identitás-konfliktusok kapcsolatrendszerei könnyen fel
dolgozhatóak legyenek. Polgárháborús társadalmakban és olyan
országokban, ahol hosszabb ideje tartó etnopolitikai megosztott
ság uralkodik, átfogó rendelkezések szükségesek a traumatikus
tapasztalatok feldolgozására és a megbékélésre.

3) Az etnopolitikai konfliktusok eszkalációs veszélye utal arra,
hogy milyen fontos a megelőzés, a megfelelő időben történő be
avatkozás, valamint harmadik, külső fél részvétele a konfliktus
feldolgozásában. Ez a feladat az állami és politikai fórumok erejét
sokszorosan maghaladja. Ez is azt mutatja, hogy a megelőző dip
lomácia felelősségét és lehetőségeit társadalmi szinten erősíteni

kell.

Az Ökumenikus Tanulmányi Központ fordítása
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